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Abstrakt v českém jazyce 
 

Projekt se zabývá možností zcela jiného pohledu na udržitelné bydlení. Inspiruje se 

základy živých organismů a využívá jejich systémy. Základním kamenem je ustanoven 

člověk a jeho tělo, forma obalu, který se přizpůsobuje okolním podmínkám 

a kompenzuje je. Naše tělo je vlastně nejlépe zkonstruované udržitelné bydlení. Proto 

byl tento projekt zaměřen na myšlenku organického systému udržitelného bydlení.  

Koncept vzhledu tohoto systému se má formovat na základě stejných systémů, jako 

příroda tvaruje živočichy, či rostliny.  Vzhled má vstoupit do přírodní scenérie takovým 

způsobem, že má člověk při pohledu na tento objekt pocit, jakoby se díval na něco, co se 

narodilo v přírodě. Inspiruje se rituálem vzniku života jak mezi lidmi a zvířaty, tak mezi 

květinami a stromy.   
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Abstract in english 
 

The project deals with the possibility of a completely different perspective on 

sustainable housing. It inspires in the basics of living organisms and the use of their 

systems. The fundamental stone is appointed to human and his body, form of cover that 

adapts to environmental conditions and compensates them. Our body is actually the best 

designed sustainable housing. Therefore, this project was focused on the idea of an 

organic system of sustainable living. The concept of the appearance of this system is to 

form appearance on the same systems as nature shapes animals or plants. Appearance 

should enter the scenery in such a way that person that is looking at this building is 

feeling like he was looking at something, that was born in the nature. It’s inspired by the 

ritual of life creation among all people, animals, flowers, or trees.  
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Seznam cizích pojmů 
 

Nanomateriál – Materiál, jehož hlavní složky mají rozměr menší než 1 miliardtina metru 

Scaffold – lešení, podpůrná konstrukce 

Scan – Průzkum, získání určitých hodnot z objektu/prostředí 

Extracellular matrix (ECM) – mezibuněčná hmota, která poskytuje oporu a vhodné 

prostředí pro buňky 

Diferenciace – Buňky procházející tímto procesem nalézají svou specializaci a začínají se 

od ostatních buněk lišit 

Cellular automaton (CA) – Matematický systém, který se chová jako organické systémy 

Plugin – Přídavný program do již vytvořeného programu poskytující nové možnosti 

Environment – Prostředí 

Exteriér/Interiér – Vnější prostředí/Vnitřní prostředí 
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Úvod 
 

Koncept tématu 
 

Co je vlastně udržitelné bydlení? Tuto otázku jsem si položil a na základě toho jsem 

napsal několik vět, kterými jsem chtěl popsat samotné udržitelné bydlení:  

„Udržitelné bydlení je dlouhodobá schránka, která nám poskytuje vše potřebné k životu, 

co nejšetrněji ke světu.“  

„Udržitelné bydlení se snaží zařadit stavbu do ekosystému přírody a využít její 

potenciál.“ 

„Udržitelné bydlení je technickou napodobeninou systému přírody.“ 

„Dům je ten nejdražší kabát na světě.“ 

„Dům je druhá kůže člověka.“ 

Jak vidíte, jak ubíhal čas, věty byly čím dál tím méně technické. Toto byl první impuls na 

to, jakou cestou se dát. Zkoumání konceptu toho, že vlastně lidské tělo je nejlepší 

udržitelné bydlení, mi přišlo velice zajímavé. Lidské tělo je zázračný sofistikovaný stroj, 

který se dokáže přizpůsobit podle okolních podmínek. S časem, když člověk začal stavět 

obydlí, však tato schopnost slábla. Proč bychom nemohli použít schéma lidského stroje 

a nedívat se na stavbu jako věc technickou, nýbrž jako organickou živou bytost? 

Megalomanská myšlenka živého organického domu byla na světě.  

 

Cíl práce 
 

Cílem bylo vytvořit projekt, který se nebude snažit využít konvenční metody, ale ukázat 

zcela jinou možnost provedení. Celý projekt bylo hledání, jak propojit atributy lidského 

těla a dům. Využít organické schopnosti živé tkáně a použít je pro možnosti bydlení. 

Použít systém stavby, který využívá samotná příroda, jelikož příroda vytváří vždy 

výhodné tvary a funkce podle potřeby. Její potenciál je nekonečný, stále se vyvíjí, kdyby 

těchto schopností dosáhly domy, otevřelo by se zcela nové okno možností. Proto se mým 

cílem stalo najít způsob, jakým vdechnout život neživému. Doslova geneticky 

naprogramovat a nechat vyrůst živý dům.   
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Analýza 
 

Udržitelný rozvoj 

 

Prvním krokem v takovém projektu bylo zjistit, co je vlastně potřeba splňovat, aby se dal 

projekt nazvat udržitelným bydlením. Podle českého zákona o životním prostředí je jím: 

„takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů“ (1). Celý rozvoj se rozděluje na tři základní pilíře, které 

musí být v souladu. Tyto pilíře jsou: „environmentální, sociální a ekonomický“.  

 

Obrázek 1             Pilíře udržitelného rozvoje  

(Autor: Jirka Dl – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43099820) 

 

Cílem je co nejvíce šetřit naší planetu. Ovšem často u výzkumu jak zlepšit životní 

prostředí vznikne tolik negativních vlivů, že je na pováženou, jestli můžeme vůbec tento 

výzkum označit za environmentální. Teorie o tom, jak splynout s přírodou, je stále 

přebita industriálním a komerčním světem, kde je vše jen o penězích. Avšak jednou 

vznikne nevyhnutelná potřeba vše naprosto přizpůsobit přírodě, jinak samotná příroda 

zcela zanikne. Udržitelný rozvoj nás připravuje právě na takový scénář, jelikož příroda 

a naše planeta je to jediné dědictví co máme a pokud se ho vzdáme, nikdy jsme si ho 

doopravdy nezasloužili.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
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Přírodní architektura 
 

V této sféře šlo o analýzu toho, kam až je přírodní architektura přírodní. Většina 

architektury se jen tvarově inspiruje přírodou, což z ní vůbec nedělá přírodní 

architekturu. Dalším typem architektury je architektura, která se snaží přírodu šetřit. Do 

této sféry patří např. pasivní domy. Tyto domy mají většinou konvenční tvar, ale jsou 

úsporné. O stupeň výš se dostaly budovy, které se snaží splynout s přírodou a jejím 

systémem a využívat jeho možnosti. Můj projekt se však pokusí nastínit ještě další 

úroveň splynutí architektury a přírody. Jedním z dobrých příkladů splývání s přírodou 

jsou například zemělodě.  

Zemělodě 

 

Zemělodě jsou soběstačné stavby primárně určené pro trvale udržitelné bydlení. Využívají 

přírodní zdroje k tomu, aby obyvatelům samy zajistily tepelnou pohodu, pitnou vodu, 

elektřinu, jídlo a vypořádání se s bio odpadem - nemusejí tedy být napojeny na inženýrské 

sítě. Podle konvenčních měřítek by spadaly do kategorie pasivních až nulových domů.  

Navrhl je Michael Reynolds v polovině 20. století, majitel společnosti Earthship Biotecture 

of Taos v Novém Mexiku.(2)  

 

Obrázek 2         Zeměloď 

Tyto domy mají vskutku geniální koncept, který je postaven na naprosto selských 

principech. Dnešní lidé se snaží nad vším přemýšlet čím dál tím víc složitě, což je 

připravuje právě o takové myšlenky. Podobný geniální selský způsob přemýšlení má 

Martin Rajniš, další součást analýzy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_pohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Reynolds
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Martin Rajniš 

 

Právě Martin Rajniš v jedné ze svých přednášek konstatoval: „Proč budovat draze? 

Nežijeme věčně, tak to udělejme co nejlevněji.“(3) Martin Rajniš je známý svým „selským 

rozumem“ a také svou velikou neotřelostí ve svých názorech. Řekne vše rovnou tak, jak 

si to myslí, je naprosto otevřený a upřímný a podle toho taky vypadá jeho tvorba. Je 

otevřená, na nic si nehraje. Právě proto se jedná o vizionářského architekta, který tvoří 

velice impozantní díla použitím pouze přírodních materiálů. Tento styl si nazývá „from 

cradle to cradle“, v češtině z kolébky do kolébky, kdy se snaží vycházet z toho, z čeho 

jsme sami vzešli. Sám k tomu řekl: „To, co my děláme, se jmenuje „Přirozená 

architektura“. Tedy architektura, která používá věci, jež se za ty miliardy let evoluce 

v přírodě vyvinuly tak, že jsou geniální a úžasné. A samozřejmě, že když se blížíme 

k přírodě a zároveň se snažíme být ekonomičtí a zároveň přemýšlíme i o tom, aby 

intervence každé stavby do přírody a prostředí byla na svém počátku i konci minimální, tak 

tím pádem jaksi „mimochodem“ děláme to, čemu se dnes vznosně říká udržitelný rozvoj 

a udržitelná architektura.“(4) Také ve své přednášce mluvil o systému Klimatron. Jednalo 

se o skleník, uvnitř kterého byl dům. Tento skleník měl vytvořit umělé atmosférické 

klima, ve kterém již dům nemusel splňovat tak náročná kritéria. Domu byla vytvořena 

„druhá kůže“, která ho chránila. 

 

Obrázek 3          Klimatron 
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The Ark 

 

Projekt na velmi podobném principu jako Klimatron jsem již sám vypracovával. 

Jmenoval se The Ark a jednalo se o malý svět ve světě. Uvnitř se nacházel řízený přírodní 

ekosystém, park a galerie. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit archu prvků, které ukazovaly 

krásy lidské civilizace. Budova měla být naprosto soběstačná a měla mít i systém 

řízeného umělého deště v interiéru, kvůli zavlažování vnitřního ekosystému. Jako 

Noemova archa nesla rozmanitost a krásu života, má archa měla nést ukázky toho, co 

člověk již dokázal a zachovat to navždy. Těmito prvky byly umění, technologie a příroda. 

Interiér i exteriér budovy měl přinést ohromující pocit a pohled na dekonstruktivistické 

až krystalické scenérie v kontrastu s přírodou. Vtáhnout člověka do odlišného světa.  

 

Obrázek 4           The Ark – exteriér 

 

 

Obrázek 5           The Ark - interiér 
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Renzo Piano 

 

Tento italský architekt byl také velkým přínosem z hlediska filosofie architektury. V jeho 

přednáškách mluvil o tom, že architektura by se měla inspirovat tím, jak fungují 

předchůdci architektury. Těmito předchůdci byla krajina, živly a příroda. Také 

prosazoval myšlenku, že neperfektní je přirozené.  Všemi těmito myšlenkami posouval 

můj koncept více do samotné sféry přírody. Začal jsem si pokládat otázky:  

„Proč bych se měl jenom inspirovat přírodou?“ 

„Proč bych nemohl stvořit naprostou součást přírody?“ 

Renzo Piano také vytvořil projekt Diogenes, který podobně jako zemělodě, měl fungovat 

nezávisle na inženýrských sítích. Byl to nulový dům, ve kterém se dalo bydlet, ovšem 

dům to byl opravdu minimální. Projekt byl nazván Diogenes po řeckém filosofovi 

Diogenovi, který chtěl dokázat, že člověk k životu nepotřebuje honosný dům. Prosazoval 

myšlenku jednoduchého života, a proto žil ve velkém sudu. Sice se jednalo o trvale 

udržitelné bydlení, ale osobně mám rád sociální kontakt a rodinu, proto dát se cestou 

vytváření jednotky pro jednu osobu, nebylo nic pro mě. Podle mě je prostor velice 

důležitý, nestačí vše dostat na použitelné minimum. Minimální bydlení omezuje člověka 

jen na jeho hlavní potřeby, ale potřeba odreagování a zájmů je také potřeba. Minimální 

prostor podle mého názoru nelze nikdy definovat, protože je individuální podle jedince. 

Právě této individuální definice se snažím v mém projektu dosáhnout. Nicméně projekt 

Diogenes svou filosofii splnil. Dokázal, že je možné plnohodnotně žít na rozloze 2x2 

metry. 

 

 

Obrázek 6        Diogenes 
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Příroda 
 

Příroda by byla bez zásahu člověka prakticky věčná. Je to skvělý příklad perpetuum 

mobile. Příroda je asi nejsložitější a nejsofistikovanější systém, který člověk může vidět. 

Příroda se sama přizpůsobuje okolním podmínkám a má svou architekturu. Z pohledu 

architekta má příroda urbanistická řešení, strukturu, obnovitelné zdroje, filtrační 

systémy i systémy na zpracovávání odpadu a je prakticky nejlepším příkladem 

udržitelného rozvoje. Pokud by náš druh žil tak, jak byl přirozeně navržen, nikdy 

bychom systém nenarušili, ale člověk má tendenci chtít víc a vymýšlet nové věci, to se 

nám možná jednou stane osudným. Místo toho abychom si vzali ponaučení ze systému, 

který tu funguje mnohem déle než my, se snažíme ho podmaňovat a přizpůsobit, místo 

toho abychom se přizpůsobili my. Myslím, že se od přírody ještě máme hodně co učit.  

Kdyby se nám podařilo postavit systémy na bázi přírodních systémů, mohli bychom se 

integrovat do přírodního systému, aniž bychom ho narušovali. V organice je velký 

potenciál pro architekturu i technologii. Vždyť i v rostlinách i lidském těle proudí 

organicky generovaný slabý elektrický proud. Organickým způsobem lze emitovat teplo, 

elektrický proud i světlo. V přírodě najdeme naprosto vše, co by uspokojilo naše 

potřeby. Jen se musíme podívat odlišně na stavbu systému. 

 

Lidské tělo 

 

Lidské tělo je organický stroj, který řídí počítač, kterému říkáme mozek. Tělo je schopné 

se měnit, a přeprogramovat svůj kód podle potřeby. Vše co na to potřebuje, je jen čas. 

Příkladem může být fakt, že člověk žijící na severu zeměkoule v dlouhých zimách bude 

odolnější vůči zimě, než druhy žijící na jihu v teple. Proto i člověka je možné dělit na 

stovky druhů, jako u zvířat. Naše schopnosti se přizpůsobovat však slábnou s fakty, že 

žijeme v komfortních domech, teple se oblékáme, nebo že technologie kolem nás nám 

velmi život ulehčuje. 
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Zvěř 
 

Na zvířatech je ale schopnost přizpůsobovat se stále dobře viditelná. Díky tomu také 

existuje tolik různých druhů zvířat. Každý druh je jedinečný svými schopnostmi 

a vlastnostmi. Kdyby pes jak ho známe žil dostatečnou dobu ve vodě, vyvinul by se tak, 

že by dokázal efektivně plavat, spalovat kyslík tak, aby mu vydržel co nejdéle, nebo by si 

dokonce vyvinul ústrojí pro dýchání ve vodě. Potom by se už ale fyzicky vůbec 

nepodobal psu, jak ho známe. Také by to vyžadovalo velice dlouhou dobu evoluce. To ale 

možná v budoucnosti již nebude takový problém. Pokusy s genetickou manipulací 

u zvířat probíhají a můžeme vidět i výsledky v podobě králíků svítících v noci. Toto bylo 

dosaženo díky genetické informaci ze svítící medúzy, která byla vpravena do králičího 

embrya. Zde jsou uvedeny příklady různých vlastností zvířat: 

Vlci 
 

Jsou přizpůsobeni životu v divoké přírodě. Mají své obranné i útočné prvky a jsou 

vybaveni srstí, která je chrání před zimou. Instinktivně žijí ve smečkách, protože díky 

tomu přežijí lépe. Jejich stavba kostry je taková, aby byli velice pohybliví, ale zároveň 

odolní.  

Ptáci  
 

Mají například aerodynamický tvar, funkční opeření, lehké kosti a u případu dravců 

i silné svalstvo na nohách a silný zobák. Jsou zkrátka přizpůsobeni svým potřebám. Jsou 

však i typy ptáku, kteří nejsou schopni letu, ty jsou pak vybaveni jinou sadou vlastností 

a schopností. Například pštros, který dokáže běžet až 70 km/h. Mezi nelétavým 

a létavým ptákem je kur. Je schopný dočasného letu, ale většinou jen v případě ohrožení, 

většinu života jinak nelétá. 

Štír  
 

Přežije radioaktivitu, která by člověka zabila. Vydrží nejíst rok a zadržovat dech tři dny. 

Přežije vysoké teploty i zmrazení.(5) Pro velké mrazy si jejich evoluce vytvořila 

„nemrznoucí směs“, díky které jim v těle nezamrzne voda a krev, a mohou stále žít. Štíři 

dokáží žít i na poušti v nehostinném prostředí, jelikož mají systém efektivního 

dávkování a spalování živin.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
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Gepard  

 

Disponuje lehkou kostrou, silným svalstvem a velice ohebnou páteří, která mu poskytuje 

možnosti neuvěřitelně rychlého pohybu. Páteř u geparda funguje jako pružina, která mu 

poskytuje švih, který ho vymršťuje kupředu. Gepard dovede běžet rychlostí kolem 

100 km/h. Jeho tělo je přizpůsobeno bleskovým pohybům při lovení a také vybaveno 

dostatečným útočným vybavením. Nemá proto potřebu mít silnou tvrdou kůži, která by 

ho chránila před jinými predátory.  

Genetika 
 

Vše živé přitom pochází z jedné základní genetické informace, která vznikla. Od té chvíle 

se informace jen mění a přizpůsobuje potřebám jedince. Základ nám dává genetická 

informace, která určuje základní parametry, ale nikdy však stejná informace nebude mít 

stejný výsledek. V tom je kouzlo organiky. Je rozmanitá a vše dělá jedinečným.  

Vědci dokázali, že v našem těle existují nespecializované kmenové buňky (schopné 

dělení), které se mohou vyvinout do jakéhokoliv typu specializované buňky. Tímto se 

jim podařilo využít tyto buňky a vycvičit je tak, aby např. nahradily buňky, které bijí 

srdcem. Je ale možné je vycvičit tak, aby fungovaly i jako zhruba 225 jiných druhů 

specializovaných buněk. Vědci mohou i manipulovat s genetickou informací z embrya 

člověka a opravovat v něm různé vady v kódu, nebo měnit vlastnosti. V budoucnosti 

dozajista dojde k tomu, že vědci budou schopni vytvořit a „naprogramovat“ člověka 

podle libosti. S takovou možností manipulace můžeme vytvářet jakékoliv živočichy 

a přivést je k životu, nebo si zkrátka vytvořit zcela nový druh živočicha. Možnosti 

v oblasti genetiky budou ještě dlouho nevyčerpané. Existuje i technologie, která na bázi 

vysílání elektrických impulsů do oblasti uší dokáže uměle narušovat pole rovnováhy 

a člověka tak doslova „ovládat na dálkové ovládání“. Lidský mozek je i schopen 

kompenzovat změny v nastavení lidského těla. Pokud bychom připojili nervy ruky 

k nervovým zakončením na hrudi, s každým nádechem bychom zvedli ruku. Mozek si 

však tento fakt uvědomí a časem ho vykompenzuje, poté již můžeme normálně dýchat 

i hýbat rukou zvlášť.  
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Moderní materiály 

 

Při prvotní myšlence živého domu, jsem neměl absolutní představu, jak něco takového 

vznikne. Dnešních moderních materiálů je více než dost, dům by ale přesto byl jen uměle 

živý. Proto jsem hledal cestu, jak ho vytvořit z opravdové živé tkáně. Až v ústavu pro 

nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci jsem objevil správný materiál, který by 

umožňoval stvořit živý dům. Jednalo se o systém užívající nanomateriálový systém 

scaffold. Tento systém se však využívá zatím pouze v medicíně. 

 

 

Tkáňové inženýrství 

 

Kvůli nedostatku dárců orgánů a tkání se vědci rozhodli pátrat po možnostech uměle 

vytvořené živé tkáně nebo kosti. Vytvořili systém, který využívá bio-degradabilní 

nanomateriál, na který se vysadí živé buňky schopné se dělit. Tento systém nazvali 

scaffold. Dále se tyto buňky na této síti dělí a vytvářejí živou tkáň. Celý tento proces 

probíhá v živé směsi, která se nazývá ECM (Extracelular matrix). ECM umožňuje uchycení 

buněk, mezibuněčnou komunikaci, pružnost, má úlohu v buněčné diferenciaci, představuje 

většinu celkového objemu většiny tkání.(6) Tato technologie se využívá ve zdravotnictví 

pro zrychlení a podporu regenerace tkáně. Podle druhu buňky lze i vytvořit „záplatu“ na 

kost, díky které zde kost snadněji doroste. Prakticky je možné vysadit na tuto 

nanomateriálovou síť jakoukoliv buňku schopnou se dělit a ona se na této síti rozmnoží. 

Tato technologie se pohybuje v mikrosvětě a zatím nikdo nepočítal s tím, že by mohla 

sloužit k tak velkým věcem, jako by byla architektura. Krása vytváření tkáně nebo kosti 

je v tom, že buňky se dělí spontánně, takže finální tvar např. pokožky nikdy nebude zcela 

stejný.  
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Scaffold 

 

Scaffoldů je hned několik druhů, každý má různá využití v oblasti medicíny. Nejdříve se 

uměle vypěstují mimo lidské tělo a pak se implantují na potřebné místo. Tento systém se 

dá aplikovat v ortopedii, dermatologii, plastické chirurgii, kardiologii, neurologii 

a oftalmologii. Nemusí se jednat pouze o plochy, mohou vytvořit i rozsáhle trojrozměrné 

struktury. Tvar a velikost odpovídá požadavkům dle místa následné aplikace. Topografie 

povrchu scaffoldu ovlivňuje organizace tkáně, rozložení buněk, což vede ke zvýšení 

funkčnosti tkáně.(7) Na obrázku níže můžete vidět základní scaffoldové sítě. 

 

Obrázek 7        Nanomateriálový scaffold 

 

V budoucnosti se počítá i s rozsáhlejším využitím scaffoldu například při opravě 

přerušených nervů, nebo vytvoření lešení pro poškozenou míchu. Díky takové 

technologii by lidé upoutaní na vozík mohli jednou zase chodit. Vědcům se dokonce 

podařilo zkonstruovat živé, uměle vypěstované plíce a implantovat je potkanovi. Jsme 

nanomateriálovým rekonstrukcím celých orgánů bliž, než si možná většina z nás myslí. 

 

Obrázek 8         Pěstování nového nervu na scaffoldu 
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Nanomateriálový scaffold se dá postavit jak z přírodních tak z anorganických směsí. 

Přírodní jsou však lépe přijatelné tělem. Jelikož materiál je bio-rozložitelný, musí mít 

naprogramovaný rozpad až na dobu, kdy již nebude potřeba. Zde je uvedeno několik 

příkladů materiálů a jejich využití: 

Kolagenové scaffoldy 

Náhrada měkkých tkání, diferenciace buněk, konstruování kapilár, konstruování kožní 

vrstvy, vaskularizace tukové tkáně 

Kyselina hyaluronová a její deriváty 

Regenerace pokožky, regenerace chrupavky, podpora růstu buněk 

Gely z kyseliny hyaluronové a kolagenu 

Regulace růstu cév 

Chitosan 

Konstrukce chrupavky, chitosanové propojené scaffoldy 

Fibrin 

Konstrukce cév, uvolňování fibroblastů 

Kolagenová substance 

Konstrukce trachey, konstrukce kostní tkáně 

Alginát 

Konstrukce cév 

 

 

Obrázek 9        Oprava přerušeného nervu  
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Buňky 

 

V těle se nachází přes 200 typů buněk, ne všechny se ale dokážou dělit. Proto bylo 

potřeba určit, jaké buňky jsou základní stavební kameny živého organismu. Na začátku 

stvoření nového života je zygota, buňka, která obsahuje kompletní genetickou informaci. 

Tato buňka se dále dělí a roste, tvoří živý organismus podle schéma, které má 

naprogramované. Tento projekt však základní schéma určí pomocí scaffoldové 

nanomateriálové sítě, růst se dále bude řídit genetickou informací v živých buňkách, 

které se na těchto sítích budou dělit. Zde je uvedeno několik příkladů buněk a způsobů 

tvorby tkání: 

Fibroblast 
 

Je základní buňka vazivové tkáně. Produkuje ECM (Extracelular matrix) a kolagen, takže 

pomáhá tvořit právě onu „živou směs“.  Zřejmě se jedná o nejméně specializovanou buňku 

ze všech pojivových. S tím také souvisí, že se fibroblast se zřejmě může za určitých 

podmínek přeměnit na jednu z mnoha dalších pojivových buněk, jako je osteoblast (kostní 

buňka), adipocyt (tuková buňka), chondrocyt (buňka chrupavky), ale i ve svalovou buňku 

hladké svaloviny. Navíc se účastní hojení rány, v místě, kde je poraněna pokožka, se 

fibroblasty zpravidla rychle dělí a produkují materiál.(8) 

Chondrocyt 
 

Hlavní buňka vyskytující se v chrupavkové tkáni. Tato buňka ale není schopná se dělit, 

o to se stará buňka, z které je složená – chondroblast.  Chondroblast je už schopen dělení 

a dále dokáže vytvářet další chondrocyty. Chrupavková tkáň je zásadní pro tvorbu kostí. 

Osifikace 
 

Osifikací se nazývá proces kostnatění. Kost vzniká z chrupavky, ke které se zamezí 

přístup kyslíku a živin. Následně chrupavka odumírá, potom si tímto „cementem“ 

prorazí cestu vlásečnice, která začne opět tuto odumřelou tkáň živit a vytvoří zárodek 

kostní tkáně. Z té se začnou tvořit osteoblasty, buňky, které tvoří kosti. Samotnou kost 

tvaruje genetická informace a také vlivy svalstva. Proto jsou lidské kosti podobné, ale 

nikdy stejné.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osteoblast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chondrocyt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svalov%C3%A1_bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladk%C3%A1_svalovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hojen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poko%C5%BEka_(%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proliferace
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Systém 
 

Základy 
 

Živé tělo má schopnost se přizpůsobovat, proč by takovou možnost nemohly mít i domy? 

Domy schopné narození a evoluce by udaly nový směr architektury. Už by nebylo třeba 

s přírodou splývat, dům by se stal samotnou součástí přírodního systému. Přineslo by to 

nulový negativní dopad na životní prostředí a prospěch samotné přírodě. Bylo by možné 

si nechat naprogramovat DNA našeho domu podle osobních potřeb. Potom akorát tuto 

DNA informaci vpravit do živých buněk, které vysadíme na připravenou matrici a čekat, 

než se nám náš vlastní živý dům narodí. Takový dům by však měl vyrůst v přírodě, ne ve 

městě, jelikož město by ho dozajista postupně zabíjelo. Je však možné, aby se vytvořila 

celá eko-města v přírodě.  

Symbolika 
 

Druhá kůže 
 

Prvním symbolem byla samotná kůže. Je to ochranný obal, který nás drží v teple 

a bezpečí. Je to náš největší orgán. Osobní otisk, který vizuálně ukazuje náš věk, 

národnost, vyspělost, ale i nemoci nebo zlé návyky. Kůže je u každého člověka jedinečná.  

U zvířat může mít kůže různou konzistenci a tvrdost, dokonce může i vytvořit krunýř. 

Kůže se v zimě zatáhne a udržuje teplo uvnitř, v horku se naopak póry otevřou a tělo 

chladí. Při moc velkém teplu se začne i potit aby zchladila tělo na ideální teplotu. Kůží je 

i možné přijímat kyslík a udržovat tak naše tělo v chodu. Také díky ní cítíme každý 

dotek, proto vnímáme, že hezké doteky jsou příjemné a tvrdé rány způsobují bolest. Učí 

nás to rozlišovat dobré a špatné. I dům je naší „druhou kůží“. 

           

Obrázek 10         Porovnání struktury zdi a kůže 
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Matka a dítě 

 

Proces zrození se považuje ve všech kulturách za posvátný. V historii ho považovali za 

požehnání bohů. Matka je symbolem života a celý životní koloběh je symbolem věčnosti. 

Fyzický vztah dítěte a matky je ten nejužší, jaký můžeme v našem životě mít. Stejný 

vztah má panovat mezi námi a našimi domy. Jako při vývoji dítěte v lůnu je důležité dbát 

na vlastní životosprávu, vše co domu sami předáme, na něj bude mít přímý dopad. 

Živý tvor 

 

Představa, že se nám dům narodí a my se o něj budeme starat, je možná šílená, ale nese 

to i své výhody. Nemusíme platit za stavební materiály, jelikož nám vyroste z živé tkáně. 

Nemusíme opravovat, protože se dům bude regenerovat. Ale jako o každého tvora, je 

potřeba péče.  

Symbiotický vztah 
 

Dítě rostoucí v lůnu matky je dokonalá symbióza. Tuto symbiózu se pokusím převést na 

člověka a dům. Budeme mít větší vztah k místu, kde bydlíme. Protože pokud se o náš 

dům nepostaráme, může onemocnět, nebo i zemřít. Vlastnit dům se stane stejnou 

starostí i radostí jako mít psa. Dům se často označuje za naši druhou tvář, protože podle 

toho jak vypadá, jde často odvodit náš vlastní charakter. Toto se otiskne dokonale na 

tvář samotného domu. Vztah člověka k jiným formám života je pozorovatelný v mnoha 

případech. Je dokázáno, že s láskou je možné vypěstovat symbiotický vztah prakticky 

s jakýmkoliv zvířetem. Pokud mu dáme respekt, lásku a správný přístup. Člověk může 

vycházet i s tygrem, ledním medvědem, či gorilou.  

„Jaký pán, takový pes.“ 

Pokud se budeme o psa starat, vždy se dožije delšího věku, bude mít stále lesklou srst, 

bude silný a plný energie. Pokud ale budeme kuřáci, náš pes může snadněji onemocnět, 

pokud kouříme v jeho přítomnosti. Jestliže ho budeme překrmovat, bude tlustý. Pokud 

ho krmit nebudeme, ztratí energii, bude podvyživený, nebo zemře. Tuto starostlivost, 

aby náš dům byl v pořádku, dá lidem podnět k tomu, zlepšit vlastní životní styl. Dům by 

neměl být jen místo, kam jdeme spát. Mělo by to být místo, na které budeme hrdí 

a budeme si ho vážit. 
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Vlastnosti 
 

 

Obecné 

 

Dům se stává živou bytostí. Je schopný přizpůsobení okolním podmínkám a do určité 

míry vytváření protiopatření.  Vlastnosti jsou naprogramovány algoritmem, který je 

popsán v textu později. „Okna“ tohoto domu jsou jen velice tenká vrstva kůže, která je 

dostatečně silná aby se neprotrhla, ale dostatečně tenká aby byla průhledná. 

Průhlednosti napomáhá nepřítomnost tuků v těchto místech. Tuk zabarvuje kůži a tvoří 

ji neprůhlednou. Ventilace vzduchu probíhá skrz vzdušnice, díky kterým dům doslova 

dýchá. Dům má omezenou životnost a jednou zemře, ale měl by přežít déle, než je lidský 

život. Vše záleží na tom, jak se o náš dům budeme starat. Pokud náš dům nebudeme živit, 

zemře podvyživením. Pokud budeme kuřáci, náš dům může onemocnět stejně jako my. 

Dům má i vlastní trávicí systém, díky kterému je schopný přijímat potravu a využívat 

živiny k životu a udržování sebe sama. 

 

Výživa 

 

Systém výživy funguje stejně jako např. trávicí trakt psa. Jelikož by byl agresivnější než 

trávicí trakt člověka, lze ho živit organickým odpadem, zelení, či jinými zdroji živin 

a minerálů. Trávicí ústrojí je uloženo pod „podlahou“ domu. Stejně jako vylučovací 

systém, který se postará o předání odpadu ve formě hnojiva přímo do půdy. Dodávání 

živin bude udržovat dům při životě. Správně živený dům bude mít zdravou barvu a bude 

mít ideální izolační podmínky. Na zimní období však stačí krmit dům více, jemu se 

vytvoří podkožní tuk a on nás lépe udrží v teple. Výhodou tohoto systému je fakt, že je 

schopný fungovat na naprosto čistých obnovitelných zdrojích a zvládne rozkládat 

i organický odpad, kterým vyživuje přírodu kolem.  
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Obrázek 11      Výživová trubice v interiéru 

 

 

 

 

Obrázek 12     Odpadní vývody zapuštěné do země 
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Dýchání 

 

Dýchací systém mezi exteriérem a interiérem probíhá skrz modifikovanou vzdušnici.  

Vzdušnice (tracheje) jsou bohatě větvené trubice, které slouží jako dýchací orgány 

některých členovců a drápkovců. Přivádí z otvorů na povrchu těla čerstvý vzduch směrem 

ke tkáním, a to na rozdíl od krevního řečiště obratlovců z velké části bez přítomnosti 

jakýchkoliv tekutin. Na povrch ústí otvorem – stigmatem – který bývá velmi často pokryt 

chloupky, jež mají ochranný význam.(9) Tento systém je navíc velice prostý a efektivní. 

Stačí malý rozměr otvoru, aby byl přísun kyslíku dostatečný. Ovšem na filtraci vzduchu 

domu bychom museli vzdušnice nechat vyrůst větší, než je jejich obvyklá velikost. 

 

Obrázek 13           Vstupní otvor vzdušnice 

 

 

Obrázek 14              Externí pohled na vzdušnice u hmyzu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1pkovci
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigma_(d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlup_(zoologie)
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Kdyby se nám podařilo tento systém upravit, aby byl oboustranný, vyřešilo by to filtraci 

vnitřního vzduchu. Díky tomuto systému by se ani neztrácelo teplo, jelikož samotný 

vzduch by se cestou ohříval ve vnitřních tkáních na ideální teplotu. Dvojitý vzduchový 

filtr by zaručil nezanášení samotného systému a dvojitá membrána zajistí lepší regulaci 

teploty vzduchu. Z tohoto upraveného sytému se mohou dál stále větvit trubice na 

okysličování samotné struktury domu. Druhou možností by bylo, kdyby některé 

vzdušnice byly stavěny klasickým způsobem a okysličovaly tkáně budovy a jiné byly 

modifikované a zařizovaly filtraci vzduchu mezi exteriérem a interiérem. Tyto vzdušnice 

budou fabrikovány z nanomateriálové sítě a živých buněk, stejně jako vše ostatní. 

Umístěny budou ve spodních částech budovy. 

 

 

Obrázek 15           Geneticky modifikovaná oboustranná vzdušnice 

 

 

Obrázek 16              Vzdušnice na exteriéru budovy 



Karel Marek                                                                                                                        Květen 2016 
 

29 
 

Rozdělení vlastností 

 

Zde jsou pro příklad uvedeny 3 možnosti nastavení systému. Možností je samozřejmě 

nespočet a vždy vznikne nejvýhodnější a nejfunkčnější alternativa pro danou situaci. 

Domy se od sebe můžou velice razantně lišit. Rozdíly mohou být vidět v konzistenci 

i barvě kůže, přítomnosti rozsáhlého ochlupení, i tvaru přizpůsobeného určitým 

podmínkám. Lišit se také může pozice „oken“ tak, aby fungovaly co nejvýhodněji. Vnitřní 

místnosti jsou výhodně rozmístěny a stěny nikdy nemají rohy, kvůli ztrátovosti tepla. 

Samotné vnitřní stěny jsou propojeny s tělem a vodí teplo dovnitř jako topení. Uvnitř se 

nepoužívají dveře, ale pouze přechody mezi místnostmi, které jsou vyrostlé spolu se 

stěnami. I půdorys interiéru může připomínat buněčné stavby. Zkrátka vše, co již 

příroda vyřešila před námi. Na obrázku níže můžete vidět jednu z prvních skic 

buněčného interiéru. 

 

 

Obrázek 17      Prvotní skica možnosti buněčného interiéru 
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Nastavení 1 

 

5 členů domácnosti 

Normální prostředí 

Umístění na rovné ploše ústící do malého údolí 

 

Tento dům je adaptován na průměrné podmínky. Jelikož je stavěn pro 5 členů, disponuje 

i dalším podlažím, které tvoří opět kostní tkáň a kůže. Okna jsou výhodně rozložena pro 

optimální osvětlení interiéru. Má více než jeden východ. Tvaruje se podle údolí a uvnitř 

kompenzuje změny úhlů tak, aby podlaha byla stále vodorovná. V zimních měsících více 

ukládá tuky a tím se zahřívá. Využívá také teplo ze země a ze slunce. 

 

 

Obrázek 18         Dům v normálním prostředí 
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Nastavení 2 

 

2 členové domácnosti 

Zimní chladné prostředí 

Umístění na okraji kopce 

 

Pro zimní prostředí je naprogramován růst srsti. Tato srst se střídá v zimě a v létě, aby 

se v létě nepřehříval. Tvarem splývá s kopcem, aby aerodynamicky tvořil studenému 

větru co nejmenší odpor. Zahřívá ho právě srst a také teplo, které mu dává země. „Okna“ 

jsou umístěna na jižní stranu kvůli dobrému přísunu tepla ze slunce přes den. Na severní 

stranu jsou namířeny akorát světlíky potřebné k osvětlení zbytku interiéru. V zimním 

období má podobné systémy ukládání živin jako zvířata v zimním spánku. Pro extrémně 

chladné podmínky by bylo možné naprogramovat ochranný krunýř a látku, která působí 

v krvi jako „nemrznoucí směs“. 

 

Obrázek 19       Dům v zimním prostředí 
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Nastavení 3 

 

1 člen domácnosti 

Pouštní prostředí 

Rovná otevřená plocha 

 

Pro otevřené pouštní prostředí je systém přizpůsoben ochranným krunýřem, který přes 

den chrání před žárem. Tmavý pigment do sebe akumuluje teplo, které při chladných 

nocích vpouští dovnitř. Část obydlí je zarytá v zemi odkud se přes den chladí a v noci 

hřeje. Okna nejsou vystavená přímému slunečnímu svitu. Tvar je pravidelný pro zcela 

ideální cirkulaci vzduchu. 

 

 

 

Obrázek 20              Dům v pouštním prostředí 
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Ovlivňování stavu systému 

 

Systém může ovlivnit také přístup člověka. Pokud budeme náš dům překrmovat, 

přibere. Pokud máme zlé návyky jako např. kouření, může se nám tento zlozvyk vymstít 

v podobě toho, že náš dům může onemocnět dýchacími problémy stejně jako my. Tento 

způsob společného života nás dovede ke zlepšení naší vlastní životosprávy. Zde je 

uveden příklad stejného domu za odlišných životních podmínek. 

 

Zdravý dům vykazuje zdravou barvu a vitální vzhled. Je elegantní a ideálně splňuje 

potřeby lidí, co ho obývají. Pokud by se jednalo o zimní prostředí, dům by měl silnou 

a zdravou srst krásné barvy. Zdravý dům vždy bude mít nejdelší životnost, proto je 

dobré dbát na jeho udržování. 

 

 

Obrázek 21            Zdravý dům 
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Dům s „nadváhou“ již jeví známky větší tukové vrstvy oproti prvnímu příkladu. Díky 

tomuto poskytne lepší izolační vlastnosti, ale v horku v něm bude větší teplo. Člověka 

toto bude hnát k myšlence, že by jeho dům měl „zhubnout“. Proto na léto člověk dá větší 

pozor na to, aby byl jeho dům ve správné formě. 

 

Obrázek 22        Dům s "nadváhou" 

 

Dům dlouhodobého kuřáka vykazuje znaky hubenosti, má nezdravou barvu a svraštělou 

kůži. Vzdušnice se mohou ucpávat a dům se hůř okysličuje a tím pádem méně ventiluje 

vnitřní vzduch. Naruší lidský komfort, aby člověku došlo, že jeho životospráva nejspíš 

není to pravé. Dům ukazuje tvář člověka, co ho obývá. 

 

Obrázek 23      Nemocný dům kuřáka 
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Průběh růstu 
 

DNA 
 

Základem je naprogramovaná DNA. Potřebné atributy vypočítává algoritmus, který je 

založen na přírodní systematice. Základními proměnnými bude počet členů domácnosti, 

scan přesného umístění budovy a prostředí, kterému bude budova vystavena. 

Algoritmus na tomto základě vypočítá nejvýhodnější řešení a vlastnosti budovy. Poté 

program vytvoří 3D model finální budovy, následně zadá výrobní lince na 

nanomateriálový scaffold tyto údaje. Linka vytvoří scaffoldovou síť podle modelu a obalí 

ji do ochranného „lůna“. Toto lůno bude tvořit napínací bio-degradabilní materiál, který 

bude imitovat a symbolizovat právě lůno matky. Dále tento program vypočítá vlastnosti, 

které je potřeba vtisknout buňkám a navrhne možné řešení genetické úpravy. DNA bude 

následně vpravena do buněk, které budou tvořit samotný systém. Vysazené buňky 

budou na síti reagovat spontánně, takže sice obecné tvary budou sítí předurčeny, ale 

dále budou mít buňky „volnou ruku“. Tímto dostaneme pokaždé trochu jiný výsledek i za 

použití stejného nastavení a sítě.  

 

Plod 
 

V několika milionech nanomateriálových vrstev se systematicky vysazují různé druhy 

buněk podle potřeby. Vrstvy se i materiálově liší, podle potřeby. Různé materiály mají 

různou dobu rozpadu, což je velice zásadní pro úspěšný růst. Materiál se nesmí rozložit 

ještě před dobou, kdy již není potřeba. Vhodné materiály byly již uvedené v předešlé 

analýze. Rozdělení buněk do vrstev je následující: Na povrchovou a vnitřní kůži se 

používají fibroblasty. Centrální nosnou konstrukci bude muset tvořit kost, takže do 

středových plátů jsou vysazeny chondroblasty, které postupně tvoří chrupavkovou tkáň 

a později se osifikují na kost. V mezivrstvách se budou pohybovat fibroblasty, které 

budou donuceny tvořit síť krevního oběhu a další potřebné orgány. Celé lůno se pak 

napustí živou směsí a nafoukne se jako balon. Tlak tekutiny v obalu bude prozatím držet 

konstrukci pohromadě. Později již bude konstrukce držet sama o sobě díky chrupavkám 

a tvořícím se kostem. Vstupní přívod živin bude po fázi narození fungovat jako přijímač 

potravy. 
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Uchycení 

 

Jedinou člověkem vytvořenou věcí budou dveře, které budou umístěny v prvotní části 

stavby. Tyto dveře následně dům obroste. První fáze je rozložení sítě v obalu na cílené 

místo. Následně se síť v obalu napustí živou směsí ECM a tím se „nafoukne“. Prozatím 

drží tvar budovy pohromadě tlak živé směsi. 

 

Obrázek 24               Složený nanomateriálový scaffold v obalu 

 

Do nafouknuté sítě se zapasují dveře, uvnitř domu se nachází přívod, kterým se celý 

objekt napustí živou směsí. Tento přívod se po narození stává přijímačem potravy. Dům 

už vykazuje určité charakterové rysy. Síť doslova tvoří na pohled stavební lešení 

(scaffold). V této fázi začíná celý proces růstu. Buňky jsou nasazené na síť a začínají se 

množit. Tvoří se první kousky tkání. „Plod“ začíná svůj život. 

 

Obrázek 25     Scaffold v ochranném obalu nafouknutý živou směsí 
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Kostnatění 

 

Proces kostnatění začíná tvořit samotný objekt svou nosnou konstrukcí. Celý skelet se 

nejdříve zformuje z chrupavkové tkáně, které je poté zamezen přístup živin a začne 

vytvářet kostní základ. Vnější měkké tkáně začínají tvořit formu konečného tvaru. 

Formuje se srdce a krevní rozvody. V systému se začínají pohybovat nové buňky už 

vytvořené samotným systémem. Nespecializované buňky se specializují a začínají tvořit 

složitější řetězce. Kostra takového systému může ve finální fázi vypadat zhruba jako na 

obrázku níže. 

 

Obrázek 26           Skelet systému 

 

Dospívání 

 

V této poslední fázi růstu již kostra tvrdne a mohutní, mezitím se dotváří zbylé potřebné 

orgány pod „podlahou“. Pod kůží se začíná pomalu hromadit tuk. Systém pomalu začíná 

zkoušet fungovat. Srdce bije, zkouší se nadechovat, ale ještě stále potřebuje přísun 

základních živin tekutou formou. Již brzy bude připraven. V pozdějších fázích už systém 

aktivně reguluje svou teplotu. Celý proces růstu od vysazení buněk do narození může 

trvat podobně dlouho, jako tomu je u dítěte. Teoretická doba růstu by se dala odhadnout 

na 9-12 měsíců. Po narození by se takový systém mohl dožít zhruba 100 let. Pokud se 

však naskytnou negativní elementy, doba života se může zkrátit. 
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Nový život 
 

Narození 
 

Ve chvíli, kdy je dům připraven se „narodit“, kostra již je hotová a tvoří nosnou 

konstrukci. Bio-degradabilní blána praskne, začne svůj rozklad a zbytky živé směsi 

stečou po domě, nebo se postupně odpaří. Stejně jakoby tomu bylo u normálního 

porodu. Dům stojí už jen sám o sobě a většina nanomateriálových scaffoldů se již 

rozložila v tkáních. Trávicí trakt domu začíná fungovat a přijímat pevnou potravu. Začíná 

nový život. V této chvíli je již na nás, jak se o něj postaráme.  

 

Obrázek 27          Pohled na interiér 1 

 

 

Obrázek 28          Pohled na interiér 2 
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Život 
 

Je dlouhý, ale ne věčný. Budova během svého života stále lehce mění vzhled podle věku. 

Jelikož dům není v namáhavém pravidelném pohybu, nepotřebuje tolik svaloviny a tím 

pádem má i nižší energetické nároky, také se díky tomu tolik neopotřebovává. Bydlení 

nemusí být věčné, my také nežijeme věčně. Když jeden život skončí, můžeme dát životní 

šanci něčemu dalšímu. Důležité je, že toto bydlení je schopné naprosto změnit náš 

pohled na život. Důkaz, že příroda již dávno vymyslela to, o co se my snažíme celou 

dobu. Jen hodně z nás tento fakt nevědomky přehlíží. 

 

Smrt 
 

Pokud je dům těsně před smrtí, je to na něm poznat. Když přijde jeho čas, tělesná 

aktivita ustane, přestane přijímat potravu, přestane ventilovat vzduch. V této chvíli 

začíná jeho rozklad. V duchu recyklace se dá použít biomasa z domu na výživu jiných 

domů, nebo kompostovat. Jediné co zůstane, je kostra. Dá se rozemlít a vytvořit z ní 

hnojivo s názvem Biochar. Toto přírodní hnojivo vzniká za naprosto nulových emisí 

právě například z kostí. Tímto pomůžeme v růstu samotné přírody, a co z přírody vzešlo, 

se do přírody zas navrátí. Druhou možností je ponechat samotnou kostru jako venkovní 

objekt, který může plnit všelijakou funkci. Například funkci altánu, pergoly, nebo jako 

veřejný společenský prostor. 

 

 

Obrázek 29       Přestárlý dům na pokraji smrti 
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Způsoby realizace systému 
 

Programování 

 

Tvar tohoto systému je čistě postavený na programu s kódem a několika proměnných. 

Program co dokáže vytvořit tak sofistikovaný systém musí být ale velice složitý. Stejně 

jako příroda je jeho základ však relativně jednoduchý. Finální program se bude muset 

skládat z několika podprogramů. Každý bude mít na starost jiné vlastnosti samotné 

budovy. Zde je zjednodušený příklad procesu, kterým musí samotný systém projít. 

 

Vše musí postupovat přesně podle těchto bodů, jelikož jakýkoliv krok nelze efektivně 

navrhnout bez předchozího kroku. Proto nejdříve musíme určit, pro kolik lidí tato 

budova bude, v jakém prostředí, kde se bude přesně nacházet a jaké na základě toho 

bude mít vlastnosti, než teprve navrhne program její samotný tvar. Takovýto systém se 

dá vytvořit prakticky v jakémkoliv programu pro kódování.   

Mezi možnosti patří programy: 

Python – Je programovací jazyk, tento program má velice široké možnosti a přizpůsobí 

se úrovni programátora, hodně urychluje práci s programováním. 

Processing -  Program stavěný pro programování vizuálního umění. Člověk se v tomto 

programu snadno učí programovat. Program však dokáže vytvořit i velice složité 

systémy, vše je jen na nás. 

Grasshopper – Plugin pro program Rhinoceros (program pro 3D modelování). Tento 

plugin se využívá pro algoritmické modelování. Na základě určitých proměnných je 

schopný modelovat různé útvary. 

V těchto programech se musí vytvořit základní tvůrčí systém. Základní kámen, který 

bude určovat obecná pravidla pro tvorbu. Například forma povrchu, nebo tvar budovy. 

Mezi systémy, které mohou pomoci k vytvoření takového programu, mohou být 

například cellular automaton, L-systém, nebo metoda konečných prvků. 

Počet členů 
rodiny 

Prostředí 
Umístění 
budovy 

Forma 
povrchu 

Vlastnosti 
budovy  

Tvar budovy 
Rozmístění 
místností 

Rozmístění 
oken a dveří 

Rozmístění 
ventilačních 

zařízení 
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Cellular automaton 

 

Celulární automat (zkratka CA) je souhrnné označení pro určitý typ fyzikálního modelu 

reálné situace, ať již v podobě reálného přístroje či mnohem častěji počítačového 

algoritmu (programu). Slouží k časové i prostorové diskrétní (nespojité) idealizaci (ideální 

modelaci) fyzikálních systémů, kde hodnoty veličin nabývají pouze diskrétních hodnot 

v průběhu času. Využívá se v teorii systémů, matematice a teoretické biologii.(10) 

 

 

Obrázek 30       Příklad cellular automatonu - tvorba sněhové vločky 

 

Příkladem tohoto systému je hra game of life. 

Hra života nebo také život (anglicky Game of Life či pouze Life) je dvoustavový, 

dvourozměrný celulární automat, který svým chováním připomíná vývoj společenství 

živých organismů. Odehrává se na matici buněk, jejíž stav předurčuje podobu hry 

v následujícím kroku. Uživatel pouze určí výchozí konfiguraci a dále již hra běží 

automaticky podle předem daných pravidel. Čas je ve hře diskrétní, při každém uplatnění 

pravidel se posune o jednotku. Hra života se od podobných celulárních automatů liší 

v pravidlech pro zrod nových buněk a jejich přežití. Kořeny hry života sahají do roku 1940, 

kdy maďarský matematik John von Neumann přišel s konceptem celulárních automatů. 

Hru života jako takovou však vymyslel až britský matematik John Horton Conway v roce 

1970. V průběhu hry vznikají různé tvary, které se dělí do kategorií, jako jsou zátiší, 

oscilátory, děla a další. Hra života je příkladem systému, kde z jednoduchých pravidel 

vzniká komplexní chování - objevují se zde tzv. emergentní struktury.(11) 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Idealizace&action=edit&redlink=1
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_vy%C4%8D%C3%ADslitelnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%A1rn%C3%AD_automat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Denstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD
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Metoda konečných prvků 

 

Metoda konečných prvků (MKP) je numerická metoda sloužící k simulaci průběhů napětí, 

deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, jevů elektromagnetismu, proudění tekutin 

atd. na vytvořeném fyzikálním modelu. Její princip spočívá v diskretizaci spojitého 

kontinua do určitého (konečného) počtu prvků, přičemž zjišťované parametry jsou 

určovány v jednotlivých uzlových bodech. MKP je užívána především pro kontrolu již 

navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického (nejnamáhanějšího) místa konstrukce. 

Ačkoliv jsou principy této metody známy již delší dobu, k jejímu masovému využití došlo 

teprve s nástupem moderní výpočetní techniky.(12) 

L – systém 

 

L-systém nebo také Lindenmayerův systém je varianta formální gramatiky, vyvinutá pro 

modelování růstu rostlin. L-systém popisuje pravidla pro vývoj rostliny, která se opakovaně 

aplikují na vznikající model. Tato pravidla mohou např. popisovat, za jakých podmínek se 

stonek rostliny rozdvojí, zda má vzniknout list nebo zda má část rostliny uhynout. Výsledný 

model se může např. vykreslit jako obrázek nebo se z něj vytvoří počítačový 3D model 

rostliny. L-systémy se také dají použít pro generování různých křivek, fraktálů nebo pro 

modelování buněčných organismů.(13) 

 

 

Obrázek 31       Rostliny vymodelované L-systémem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Simulace
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD_tepla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristid_Lindenmayer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1ln%C3%AD_gramatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1ln%C3%AD_gramatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Model_(abstrakce)
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Bioblender 
 

Toto nové odvětví programu blender slouží biologům. Tento program vznikl kvůli tomu, 

aby biologové byli schopni sledovat například pohyb proteinů v buňkách, měnit hodnoty 

a vidět rozdíly, které způsobí. Všechny tyto sledování se pohybují v nanoměřítku. Pokud 

by se nám ale podařilo v tomto systému naprogramovat buňky a jejich DNA, mohli 

bychom v tomto programu nechat vytvořit i celý model domu. Nad makroskopickým 

využitím bioblenderu se ještě nepřemýšlelo. Bioblender disponuje základními 

organickými prvky a je stavěn tak, aby se držel fyzikálních zásad. Tento program by se 

dal použít na ukázku toho, jak by podle určitých hodnot mohl dům ve finále fyzicky 

vyrůst a jak by celý jeho systém buněčně fungoval. Tento proces by však jistě byl velice 

časově náročný, jelikož bychom doslova museli naprogramovat dům od jeho buněčného 

základu. Pro objektivnost, v lidském těle se nachází zhruba několik triliónů buněk. 

Takový dům má mnohem větší rozměr než naše tělo, tím pádem se v něm musí také 

nacházet mnohem víc buněk. Tento systém by ale stejně byl jen součástí většího 

programu, protože bioblender by nejspíš nebyl schopný naprogramovat i efektivní 

rozložení oken, nebo vhodný typ pokožky pro určité prostředí. Na takovéto výpočty 

bychom museli naprogramovat systém zcela nový. 

 

 

Obrázek 32       Vizualizace bioblenderu 
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A new kind of science 
 

Kniha od Stephena Wolframa pojednává o tom, že přírodní systémy se dají matematicky 

popsat. Pracoval na této knize zhruba 20 let. Dokazuje, že složité systémy mohou mít 

naprosto primitivní základ. I naprosto primitivní systémy se po čase stanou velice 

složité a komplexní, stačí jim na to dát čas. Názorně ukazuje, že primitivní příkaz vytváří 

i z jednoduše udané hodnoty určitou „nahodilost“. Ovšem to co se může z prvního 

pohledu zdát nahodilé, nemusí vůbec nahodilé být.  Zde je ukázka několika jeho 

komplexních systémů, které vznikly podle naprosto základního pravidla. 

 

Prvním příkladem je pravidlo s číselným označením 150. Ukazuje symetrický útvar, 

který nevykazuje známky nahodilosti. 

 

Obrázek 33       Základní tvar pravidla 150, systém po 25 krocích 

 

 

Obrázek 34           Systém po 150 krocích 
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Obrázek 35            Systém po 250 krocích 

 

 

 

Obrázek 36              Systém po 2500 krocích 
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Dalším příkladem může být například pravidlo číslo 30. To také ukazuje systém, který je 

založen na primitivním pravidlu, ale jak můžete níže na jeho vývoji vidět, systém působí 

na pohled nahodile. Znaky se neopakují pravidelně a podle pohledu spolu již ani 

nesouvisí, ale není tomu tak. Nahodilost také podléhá pravidlům, stačí je určit. 

 

Obrázek 37     Základní tvar pravidla 30, systém po 25 krocích 

 

 

 

Obrázek 38           Systém po 25 krocích 

 

 

 

Obrázek 39           Systém po 250 krocích 
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Obrázek 40           Systém po 1000 krocích 

 

 

 

 

 

Obrázek 41          Systém po 2500 krocích 
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Zde jsou uvedeny další možnosti podobných systému stavěných na základní informaci. 

Jak můžete vidět, tvary dovedou být velice různorodé a zajímavé. Stejnými systémy by se 

dala popsat například struktura povrchu domu. Pokud by byly postupně systému 

dodávány určité proměnné, byl by schopný strukturovat i složité prostorové tvary, 

kterými by se mohl popsat celý tvar budovy. 

 

 

 

Obrázek 42           Pravidlo 650 

 

 

 

Obrázek 43         Pravidlo 912 
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Obrázek 44     Cellular automaton  2D struktura 

 

 

Obrázek 45     Cellular automaton 3D struktura 
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Závěr 
 

Tento projekt je pouze konceptuálním ztvárněním možné alternativy udržitelného 

bydlení. Je ovšem založen na skutečných technologiích. Nejedná se o přesvědčování, aby 

všichni lidé skončili se životem, jak ho znají a dali se na tuto novou cestu života. Pouze 

chci lidem dát možnost výběru. Možnost poznat něco naprosto nového. Člověk by se jistě 

setkal se spoustou morálních dilemat a zákazy s genetickou manipulací. Tento 

alternativní projekt ale může přinést velký posun v přemýšlení lidstva nad bydlením. 

Tato technologie je ale také vysoce zneužitelná pro účely stvoření umělého života pro 

válku, či jiné zlé činy. Možnosti zneužití takové technologie budou jistě bránit v realizaci 

tohoto konceptu. Nemělo by nás to ale zastavit od toho, abychom se snažili od matky 

přírody učit. Jelikož v jejích systémech se skrývá klíč k technologiím, které mohou zcela 

změnit svět. Organická technologie dokáže být mnohem výkonnější a stabilnější než 

technologie běžně vyráběná člověkem. Důkazem jsme my sami, živočichové a příroda 

kolem nás. Oproti člověkem vytvořeným systémům jsme my sami ten nejvýkonněji 

naprogramovaný systém, jaký můžeme potkat. Jednou se třeba dočkáme doby, kdy 

budou člověkem vyrobené systémy mít výkon jako náš mozek. Ovšem než dosáhnou 

rozměru jako náš mozek, to bude ještě dlouho trvat. Když se nám podaří integrovat 

organické živé tkáně do normálních systémů, dosáhneme třeba vyšších výkonů, větší 

kapacity a menších rozměrů. Princip funkce je naprosto stejný jako u našich součástek, 

jen živá hmota funguje efektivněji. Pokud se naučíme fabrikovat organické součástky, 

nejen že zachráníme mnoho lidských životů, ale budeme i schopni třeba život prodloužit. 

Mohli bychom být i schopni „vylepšit“ lidské tělo tak, aby fungovalo efektivněji. Ovšem 

zde se opět naráží na možnosti zneužití technologie, či přelidnění planety. Jestli jsou tyto 

technologie hudba budoucnosti, nebo lidstvo jednou natolik dospěje, aby bylo schopné 

se sjednotit v názorech tak, aby nezneužili technologii pro špatné účely, to se asi 

nedozvíme. Ovšem byla by velká chyba, kdybychom jen kvůli možnostem zneužití 

zanevřeli na technologie, co mohou svět i zlepšit. Když lidé budou chtít cokoliv zneužít, 

udělají to. Vždy si najdou cestu, pokud budou chtít. A přesto lidé vše nezneužívají. 

Položme si tedy sami otázku, je opravdu rozumnější zahodit lepší svět jen proto, 

abychom neriskovali zneužití?  
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